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Definição. A parassegurança nas atividades conscienciológicas é o conjunto de medidas
e processos profiláticos visando a defesa da saúde, da sanidade e da integridade holossomática
das conscins e consciexes envolvidas e a preservação das estruturas intra e extrafísicas, ambientes e edificações das Instituições Conscienciocêntricas (ICs), com o intuito de assegurar o sucesso dos empreendimentos assistenciais realizados pela Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Sinonímia. 1. Parablindagem dos eventos conscienciológicos. 2. Medidas de segurança física-extrafísica nas atividades da Conscienciologia. 3. Paratecnologia conscienciológica
antiacidentes de percurso. 4. Código grupal de parassegurança da CCCI.

Contextualização
Proteção. Ao promover eventos, cursos ou outras atividades de assistência na CCCI os
voluntários e instituições têm o paradever de cuidar da proteção dos participantes, promovendo
rotinas e aplicando normas inteligentes capazes de afastar preventivamente os riscos e ameaças
de origem intra ou extrafísica, influenciadas por energias nocivas ou pelas conscins ou consciexes assediadoras.
Detalhismo. Pelo fato de envolverem abordagens multidimensionais e o emprego intensivo das energias, nas atividades conscienciológicas a observação dos itens de parassegurança
é imperativa. Exige profissionalismo e atenção aos mínimos detalhes, a fim de evitar os acidentes de percurso ao longo do caminho.
Equipin. O Conselho de Epicons tem, entre suas atribuições, a função de observar e resguardar a parassegurança nas atividades conscienciológicas, em especial quando promovem instalação de campos energéticos interassistenciais e práticas para o desenvolvimento energoparapsíquico. Entretanto, a responsabilidade grupal pela manutenção do ambiente interassistencial
seguro se estende a todos. Cada voluntário, colaborador, professor, epicon e qualquer outro integrante da equipe intrafísica realizadora dos eventos tem sua parcela de contribuição para a segurança e proteção dos participantes.
Equipex. A maior parte do trabalho de defesa extrafísica das atividades conscienciológicas é realizada pelas consciexes amparadoras, sem as quais seria impossível a manutenção do
nível de assistência realizado nas Instituições Conscienciocêntricas. Entretanto, é fundamental
o comprometimento das conscins voluntárias na manutenção das rotinas regulares e dos procedimentos padronizados para haver o entrosamento das ações do conjunto equipin-equipex dentro do continuum intrafísico-extrafísico.
Paraescolta. Segundo Vieira, “determinadas instituições intrafísicas, notadamente dedicadas à Interassistenciologia, recebem merecidamente (princípio da Meritocracia Evolutiva) certa
categoria de parescolta (parasséquito, paracomitiva, parassentinelas, paracomboio) interassistencial dos amparadores extrafísicos, constatada, sentida ou vivenciada pelas conscins com sensibilidade paraperceptiva. Assim, sustentam o binômio Parescoltologia-Paraprofilaxia da salvaguarda
extrafísica, no universo teático do trinômio paravigilância-paramonitoramento-parassegurança.
Compõem sempre a parescolta interassistencial consciexes paratécnicas especializadas nas tarefas de assistência institucional de paraproteção e, o mais importante, apresentam evidente afinidade com os voluntários em serviço, constituindo, a rigor, equipexes de parescoltadores técnicos
socorrendo equipins de múltiplas naturezas” (VIEIRA, 2014, p. 1224).
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Casuística
Segurança. Uma diretriz característica do modus operandi das Instituições Conscienciocêntricas é o rigor em relação aos procedimentos técnicos dos itens de segurança, em especial nos cursos de campo e nas dinâmicas parapsíquicas.
Experiência. Para quem tem pouca vivência com as atividades parapsíquicas, algumas
normas podem parecer excessivas, no entanto, a experiência de décadas de trabalho e milhares
de eventos realizados pelas ICs confirma e consolida, de maneira pacífica, a condição de inafastabilidade das medidas profiláticas para o bom andamento das atividades.
Distância. A atenção detalhista às normas e medidas de segurança e parassegurança
devem prevalecer em todas as atividades e eventos, sem exceção, sejam presenciais ou on-line.
O fato de se realizar atividades a distância, ao vivo ou assíncronas, não exime o assistente ou
a Instituição Conscienciocêntrica da responsabilidade sobre a parassegurança dos envolvidos,
assistentes e assistidos, onde quer que estejam.
Recursos. O fato de não estar próximo é uma variável que demanda, ainda mais,
o estado de alerta. Faz-se necessário aplicar recursos específicos para dar sustentação energética
e proteção aos assistidos.
Tenepes. A tenepes é o primeiro recurso à mão, a ser incluído em todas as ações de assistência na CCCI, que não se limita à presença física dos assistidos. Ao se inscrever em um
curso ou qualquer outro evento conscienciológico o participante é automaticamente incluído no
rol de assistíveis da rede de voluntários tenepessistas, superintendida pelos amparadores extrafísicos de função.
Experimentos. As atividades de experimentação e desenvolvimento parapsíquico demandam itens de parassegurança específicos e precisam ser realizadas em ambiente com holopensene resguardado, com todos os recursos de paraassepsia intra e extrafísica. Esta é a razão da
existência dos laboratórios técnicos, individuais ou grupais, mantidos nas dependências das ICs,
em especial nos campi com estrutura mais otimizada. Por isso, certas atividades não são possíveis de serem realizadas a distância.
Dinâmicas. Algumas modalidades de atividades pesquisísticas e parapedagógicas só
puderam ser realizadas regularmente a partir da fixação dos laboratórios e ambientes tecnicamente preparados nas sedes ou nos campi das ICs, por exemplo, os experimentos parapsíquicos
grupais e as Dinâmicas Parapsíquicas. Vale lembrar que o Acoplamentarium, no CEAEC, foi
o primeiro laboratório parapsíquico grupal do planeta.
Itinerância. Nas itinerâncias parapedagógicas, o primeiro responsável pela observância
dos processos paraprofiláticos é o docente de Conscienciologia, que deve observar e, quando
necessário, orientar a equipe organizadora, contribuindo ombro a ombro com a parassegurança
dos eventos.
Comoção. Em datas ou períodos de comoção pública todos os critérios e medidas de
parassegurança precisam ser redobrados, em consonância com as ações das equipexes, considerando-se o aumento das demandas assistenciais e da pressão holopensênica. Em determinados
casos deve-se aplicar o princípio cosmoético na dúvida, abstenha-se.

Enumeração
Campus. Os locais mais seguros para as atividades da CCCI são os campi conscienciológicos. São ambientes otimizados onde é possível realizar os trabalhos de assistência com maior nível de profundidade. A seguir são apresentados, em ordem alfabética, 16 elementos ou fatores
capazes de ampliar a parassegurança nos campi conscienciológicos:
01. Antecipação. A tomada de medidas preventivas antes que os acidentes aconteçam.
02. Convivialidade. A convivência fraterna dos habitantes e frequentadores.
03. Cultura. A cultura da alteridade no cuidado com a segurança de si e dos outros.
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04. Dinâmicas. A manutenção das práticas parapsíquicas homeostáticas, grupais, regulares.
05. Encapsulamentos. A promoção de auto e heterencapsulamentos parassanitários.
06. Energias. A blindagem energética dos ambientes.
07. Fitoenergias. O ambiente arborizado, com pomar e jardins perenes.
08. Fixadores. Os monumentos e objetos com holopensene pacificador (no CEAEC,
por exemplo, existe o megálito na Praça da Paz e bandeira da ONU).
09. Higiene consciencial. As ações adotadas para a evitação da intrusão e permanência
de patopensenes individuais e grupais.
10. Holopensene. A retroalimentação do holopensene cosmoético interassistencial.
11. Laboratórios. Os espaços superespecializados de experimentação parapsíquica individual e grupal.
12. Moradores. A fixação da residência de voluntários, pesquisadores, tenepessistas
e despertos.
13. Normas. O conjunto de critérios de segurança funcionais e conhecidos pelos frequentadores.
14. Paraassepsia. A remoção periódica das energias patológicas gravitantes.
15. Rotina. A regularidade das atividades pesquisísticas e parapedagógicas.
16. Sentinela. A presença de serviços especializados de sentinela realizados por empresa idônea.
Limites. Para aprimorar o discernimento quanto ao tema da parassegurança, vale o exercício da técnica da autorreflexão de 5 horas tomando por objeto algum aspecto limítrofe perante a cosmoética na adoção de medidas paraprofiláticas.
Contrapontos. Eis, a título de exemplo, 7 contrapontos capazes de ampliar a reflexão
sobre os limites cosmoéticos da parassegurança, listados em ordem alfabética:
1. Acolhimento energético / heterencapsulamento parassanitário.
2. Concertina / cerca elétrica.
3. Conduta padrão / conduta exceção.
4. Contenções necessárias / restrição das liberdades individuais.
5. Convivência / isolamento.
6. Desarmamentismo / segurança armada.
7. Exclusão inevitável / acepção de pessoas.

O MAIS EFETIVO RECURSO DE PARASSEGURANÇA
EM QUALQUER AMBIENTE OU CONTEXTO, INTRA
OU EXTRAFÍSICO, É O HOLOPENSENE DA MEGAFRATERNIDADE TEÁTICA EXPLICITADA NAS ENERGIAS.
Questionamentos. Qual a avaliação do leitor ou leitora quanto à contribuição pessoal
para aplicação das medidas paraprofiláticas nos eventos da CCCI? Sua presença amplia ou sobrecarrega a parassegurança nos ambientes e atividades conscienciológicas?
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